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Turvallisuustyöpaja 29.10.2020: turvallisuusteemat
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Hankkeet RT:n hallitukselle 0-tapaturmaa jatkoksi
• RT turvallisuusryhmän työpajassa nousi neljä pääteemaa 

1. Turvallisuusosaamisen syventäminen
2. Turvallisuusjohtamisen työkalut ja ohjeet 
3. Työmaan turvallisuuskäytännöt 
4. Alan turvallisuustiedotuksen parantaminen

• Kunkin pääteeman alla useita, toisiaan täydentäviä hankkeita.



Vaikuttava 
perehdyttäminen –
hankkeen tavoite

• Koko luvitus-perehdyttämis-
työnopastus-työmaakierros-ketju 
kuntoon. 

• Pelisäännöt ovat jo olemassa ja usein 
myös sopimuksiin kirjattu, mutta ne 
pitää vaan aidosti viedä käytäntöön. 

• Kyseessä on toiminnanmuutoshanke 
ja turvallisuuden ryhtiliike.
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Hyvän työmaahan 
perehdytyksen piirteet

• Perehdytysajankohdat sovitaan etukäteen

• Perehdytettävien tiedot toimitetaan työmaalle etukäteen

• Työmaakierros – tärkein osa työmaaperehdytystä

• Oman työn riskien arviointi osaksi työmaaperehdytystä 

• Asennekasvatusta turvallisuuskulttuurin parantamiseksi 

• Enemmän yhteistä keskustelua - vähemmän luennointia

• Osaava ja innostunut perehdyttäjä – koulutusta ja tukea

• Hyvä perehdytysmateriaali, myös sähköinen perehdytys

https://www.mittaviiva.fi/wp-
content/uploads/RATULO_raportti_Työmaapere
hdytyksen-kehittäminen_netti.pdf



Mitä pitää siis tehdä?

• Perehdyttämisen merkityksen ymmärtäminen ja arvostus
• tärkeys ja arvostus 
• johtamistilanne – tärkeä hetki viestinnän, asenteiden ja pelisääntöjen kannalta

• Kunnollinen työmaakierros ja tehtäväkohtainen riskien arviointi
• luo turvallisuutta, sujuvuutta, tehokkuutta rakennustyöhön

• Hallinnollisten tehtävien keventäminen
• ajankohta, perehdytettävien tiedot, dokumentit ajoissa perehdyttäjällä

• Perehdyttäjien koulutus
• kiinnostus, innostus perehdyttämiseen & hyvä substanssi- ja kouluttajaosaaminen
• työmaaorganisaation tuki ja arvostus



Vaikuttava 
perehdyttäminen –
hankkeen tuloksia
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https://www.mittaviiva.fi/wp-
content/uploads/Vaikuttava-
perehdyttaminen-loppuraportti-ja-
liitteet.zip



1 Perehdyttämisen prosessikuva
2 Tervetuloa työmaalle -kirje
3 Ohje työmaaperehdyttäjälle
4 Perehdytyskalvot
5 Ideoita vaikuttavaan perehdyttämiseen
6 Rakennustyömaahan perehdyttäminen -video (TTK)
7 Parempi perehdyttäjä -koulutus

Hankkeen tulokset ja tuotokset

https://www.mittaviiva.fi/wp-content/uploads/Vaikuttava-perehdyttaminen-loppuraportti-ja-liitteet.zip



Perehdyttämisen prosessikuvaus



Tervetuloa työmaalle –kirje
Ohje työmaaperehdyttäjille
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Työnteko-oikeuden 
tarkistaminen

Rakennusteollisuus RT



Perehdytyskalvot ja ideoita 
vaikuttavaan 
perehdyttämiseen



• https://www.youtube.com/watch?v=cj_Jct7QWJg&t=1s

Rakennustyömaahan perehdyttäminen –
video (TTK)
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Perehdyttäjäkoulutus

Skanskan ja Hartelan kanssa pilotit, joissa aiheina oli
1. välittämisen kulttuuri
2. työmaan ja oman työn riskit
3. suojaimet ja dokumentit

Tavoitteena oli 
• perehdyttäjien sparraaminen
• tarjota ideoita perehdytyksen läpiviemiseen
• tarjota kouluttajakoulutusta.

https://rateko.fi/koulutus/parempi-perehdyttaja/

Verkkokurssi

Lähiperehdytys      

Työmaakierros

Työmaahan 
perehdyttäminen



Parempi perehdyttäjä –
koulutus Rateko

https://rateko.fi/koulutus/parempi-
perehdyttaja/



Spin-off-ideat

 yhtenäisen perehdyttäjäkoulutuksen kehittäminen
 tiedotus- ja koulutuskampanja läpi Suomen
 valtakunnallinen "lupatoimisto"



KIITOS  & KYSYMYKSIÄ

Tarja Mäki
tutkimusjohtaja, KT, KM, DI
Mittaviiva Oy
tarja.maki@mittaviiva.fi
040 755 2319
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